
Geachte Maurits Martijn, 
 
als ik uw vraag wereldwijd zou mogen beantwoorden, zou ik niet lang hoeven  
na te denken, i.c. Noam Chomsky. 
 
Ter adstructie: "The World View of Noam Chomsky" by Fons Elders, een  
TV-programma van 50 min. dat in het voorjaar wordt uitgezonden door de  
N.I.O., een kleine Islamitische omroep. Het zal me niet verbazen als dit  
interview in Europa, het Midden-Oosten en mogelijk ook in de VS tot de  
nodige discussies aanleiding zal geven. Chomsky analyseert het onderliggende  
'imperialistische' patroon van vooronderstellingen en waardenbesef, bij  
uitstek de taak van de intellectueel, als antwoord op mijn vragen over: the  
Bill of Rights; zionisme en anti-zionisme; 9/11; war on terror...Osama bin  
Laden, ..Afghanistan...maar ook de "innate mental structures"; ofwel de  
noodzaak een menselijke natuur te veronderstellen, wil men iets begrijpen  
van de mentale en morele capaciteiten van een mens. Al deze vragen en  
antwoorden passeren in een samenhangend, coherent wereldbeeld de revue. 
Zo'n intellectueel als Chomsky bestaat niet in Nederland. 
Dus voor Nederland vind ik uw vraag moeilijk te beantwoorden. Ik tref  
nauwelijks originele reflecties aan, dwz. reflecties die dieper graven dan  
de waan van de dag en onderdeel zijn van een wereldbeeld dat zowel de vraag  
stelt naar taal en kennis, als naar ontologische en politieke vragen, of  
ethische en esthetische waardeoordelen.. 
Zoals ik u vertelde, heb ik twaalf jaar de leerstoel: Theorie van de  
levensbeschouwing aan de UvH (Utrecht) bezet. 
Ik ken - waarbij ik uiteraard mijzelf  buiten beschouwing laat - geen levende Nederlandse 
filosofen die op serieuze en enigszins integrale manier de contouren schetsen van een 'eigen', 
'persoonlijk'  wereldbeeld, een term die ik prefeer boven het woord 'levensbeschouwing'. 
Als je de eis van originaliteit hieraan toevoegt, wordt het al heel lastig.  
W.F. Hermans in mijn "Filosofie als Science Fiction" kraakte daar eind  
jaren zestig al een kritische noot over, en ik zie spijtig genoeg niet hoe  
het vandaag de dag met die originaliteit beter gesteld zou zijn in filosofisch  
Nederland dat zich laat tot het postmodernisme (PM) bekeerde, en er ook te  
lang in bleef (blijft) ronddwalen. Het PM was/is de expressie van een cultuur en  
samenleving in de nadagen van het oude Europa zonder de moed en  
verbeeldingskracht om opnieuw de grondslagen van zijn cultuur, ouder dan de Verlichting,  
te doordenken, en die van binnenuit te verrijken met andere filosofische en  
religieuze tradities. 
 
 
 
                                     ACCEPTING  THE  WAY 
 
                                    IT IS and IS NOT and BOTH 
                                                                                 
                                    AND NOT BOTH, IT IS! 
 
 
    
 



 Deze haiku, de tweede in mijn Haiku Quartet Game, heb ik opgedragen aan  
 Parmenides en Heraclitus. De haiku maakt impliciet duidelijk dat de drie logische beginselen 
van Aristoteles: identiteit, contradictie en uitgesloten derde, ten onrechte zijn 
geprojecteerd op de ontologische en antropologische dimensies, om daar al honderden jaren 
voor heilloze verwarring te zorgen onder theologen, filosofen, en politieke ideologen, met 
uitzondering van een aantal denkers, waaronder Spinoza. 
 
Het identiteitsbeginsel is dankzij Aristoteles bij uitstek een Europees beginsel, maar het is 
tegelijk de valkuil in de vele debatten die onze multi-culti samenlevingen binnen Europa, met 
name in NL, kenmerken… 
 
De filosofie is springlevend, nu nog de filosofen. 
 
Ik wens u sterkte met uw zoektocht...Diogenes is u voorgegaan met zijn lamp.... 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fons Elders 
 
www.fonselders.nl 
 
 
 
 
 
----- Original Message -----  
 
From: "Maurits Martijn" <maurits.martijn@vn.nl> 
To: <fons.elders@xs4all.nl> 
Sent: Monday, March 03, 2008 11:54 AM 
Subject: De grootste intellectueel 
 
> Geachte heer Elders, 
> 
> Wij hebben elkaar anderhalve week geleden aan de telefoon gehad. Ik zie nu 
> dat de mail die ik u geschreven heb, niet verstuurd is. Excuses daarvoor,  
> en bij deze nogmaals. 
> 
> Voor onze filosofie special gaan wij op zoek naar de (nog levende) 
> Nederlandse intellectueel met het meest interessante gedachtegoed. Wie is  
> de scherpste denker van Nederland? Niet de meest bekende of invloedrijke,  
> maar degene met de meest baanbrekende ideeën. Het 'panel' bestaat uit veertig 
> filosofen, van Maastricht tot Groningen. 
> 
> Ik hoop dat u deze vraag, met een korte toelichting, zou willen 
> beantwoorden. 
> 
> Groet, 
> 
> Maurits Martijn 
> 0624445996 


